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أوالا -موجز الرئيس
ألف -البيانات

االفتتاحية


 -2أدىل مدددير شددعبة التجددارة الدوليددة يف السددل واخلدددمات والسددل األساسددية ببيددا افتتدداح
نيابد دةا ع ددن األم ددن الع ددا لألونكت دداد .وش دددد علد د أ موض ددوع الجتم دداع ،وه ددو احلص ددول علد د
اخلدددمات املاليددة  -أو الشددتمال املددا  ،مددن األمهيددة مبكددا بالنسددبة جلدددول أعمددال التنميددة مبددا فيد
إطددار مددا بعددد عددا  .1122إذ مددن ش د ن أ يس د م يف احلددد مددن الفقددر ويف التنميددة القتصددادية
والجتماعيددة ،ول سدديما لفائدددة النسدداء والشددباب .وحتظ د هد األمهيددة أيضد ا بدداعفا متزايددد يف
املنت ددديات الدولي ددة ،مث ددل جمموع ددة الثماني ددة ( )G8وجمموع ددة العشد درين ( )G20حيد د أيّدددت هد د
األخددرية املبدداد التسددعة لالشددتمال املددا بوسددائل مبتكددرة .وباملثددل ،أصددبح شددبكة مددن هيئددات
تنظ د دديم اخل د دددمات املالي د ددة يف العدي د ددد م د ددن البل د دددا النامي د ددة ،باعتماده د ددا "إع د ددال ماي د ددا" ،ملتزمد د دةا
بالسياس ددات واللد دوائ الرامي ددة إىل الش ددتمال امل ددا  .وتتع ددز هد د األمهي ددة ب ددالرواب القائم ددة ب ددن
احلصددول علد تلد اخلدددمات والتحددويالت املاليددة الددي هد مصدددر مددن مصددادر التدددفقات املاليددة
اخلاص ددة يكتس د أمهي ددة ش ددديدة بالنس ددبة للعدي ددد م ددن البل دددا النامي ددة .وأك ددد امل دددير أ األونكت دداد
مسددتعد لدددعم مسدداع الدددول األعضدداء لتعزيددز الشددتمال املددا مددن خددالل ركددائز عملد التحليليددة
والتنفي يددة ومددن مجلت ددا مددا ينجددز مددن عمليددات اسددتعرا السياسددة العامددة للخدددمات ومسددامهة
امل دداجرين والتحددويالت يف التنميددة وآثددار اخلدددمات املاليددة عل د التجددارة والتنميددة واجتماع ددات
اخلرباء املتعددة السنوات بش اخلدمات والتجارة والتنمية.
 -1وعرضد د رئيس ددة ف ددرع املفاوض ددات والدبلوماس ددية التجاري ددة يف الش ددعبة مد د كرة املعلوم ددات
األساسددية الددي قدددمت ا األمانددة العامددة ( )TD/B/C.I/EM.6/2بعن دوا "ت د ثري إمكانيددة الوصددول إىل
اخلدمات املالية عل التنمية ،مبا يشمل إبرا أثدر التحدويالت املاليدة :التمكدن القتصداد للنسداء
وعرف الشتمال املا ب ن التيسري الفعال حلصول األفراد والشركات عل اخلددمات
والشباب"ّ .
ِ
املالية واستخدام م هلا من مقدِّمي ا الرمسين بكلفة معقولدة وبطريقدة مسدتدامة .ويف هد ا السدياق،
أشارت إىل أ نسبة ل تتجداو  31يف املائدة مدن الشدركات يف البلددا الناميدة حتصدل علد قدر
مصددريف ،وأ نسددبة  21يف املائددة فقد مددن األشددخا لدددي م حسدداب مصددريف يف مؤسسددة ماليددة
رمسية .ويعين ه ا األمر باألخص النساء والشباب والفقراء وسكا األريا وامل اجرين والعاملن
يف القتصدداد غددري الرمسد  .ول تتجدداو نسددبة النسدداء اللدواي لدددي ن حسدداب مصددريف رمسد  14يف
املائة من جمموع النساء ول تتعدد نسدبة الشدباب الد ين ميلكدو حسدابا مصدرفيا رمسيدا نسدبة 34
يف املائ ددة م ددن جممد ددوع الش ددباب ال د د ين ت د دفاو أعم ددارهم م ددا بد ددن  22و 11عام د د ا .وأكد دددت أ
الشددتمال املدا ظدداهرة معقدددة ومتعددددة األوجد تتطلددب وضد سياسددات عامددة ملعاجلت ددا يف عدددد
مددن جمددالت السياسددة العامددة .وبإمكددا احلكومددات أ تقددو بدددور هددا يف الشددتمال املددا مددن
خددالل وضد إطددار تنظيم د ومؤسس د سددليم وحتديددد املعددايري واإلشدرا عل د تنفيد تدددابري فعالددة
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حلماية املست ل  ،وحب التدخل املباشر .وينبغ أل حزمة من السياسدات ترمد إىل الشدتمال
املددا تك ددو ش دداملة ومعدددة خصيص دا هل د ا الغ ددر أ تتددوخ م ددن ض ددمن مددا تتوخ ددا هتيئ ددة بيئ ددة
مؤسسددية قويددة ويف ذات الوق د دراسددة األهدددا املتمثلددة يف الشددتمال املددا والسددتقرار املددا
والس ددالمة املالي ددة وض ددما وج ددود اهلياك ددل األساس ددية املالئم ددة ،مب ددا في ددا التص ددالت والطاق ددة
وتشددجي البتكددار التكنولددوج ومجد البيانددات وحتليل ددا لسددتخدام ا يف وضد سياسددات قائمددة
عل د األدلددة وتشددجي محايددة املنافسددة واملسددت ل ودراسددة اختدداذ تدددابري مباشددرة ،مثددل اإلعانددات
والشددرو اإللزاميددة ،خاص دةا بغددر إتاحددة اخلدددمات املاليددة للجمي د وتطبيددق األنظمددة بندداءا عل د
مب دددأ التناس ددب وحتدي ددد الحتياج ددات املتباين ددة لتلبي ددة الحتياج ددات املختلف ددة ،كلّم ددا ك ددا ذل د
ممكن ا وتشجي الطلب علي ا عن طريق حمو األمية املالية وتوافر املعلومدات وعنددما يكدو ذلد
مالئما ،يادة استخدا اخلدمات املالية من جانب احلكومة.
 -3وأشاد املشاركو مب كرة املعلومدات األساسدية الدي قد ّدمت ا األماندة العامدة ملدا تضدمنت مدن
حتليددل ومناقشددة جيّدددين وشدداملن .وتركددزت املناقشددات حددول تبددادل اخل دربات والدددرو املسددتفادة
واملوج ددة حنددو أنسددب السياسددات املتماسددكة الوطنيددة والدوليددة واألطددر التنظيميددة واملؤسسددية ،وغددري
ذل د مددن التدددابري الراميددة إىل حتقيددق الشددتمال املددا  .وركددزت املناقشددات أيض د ا عل د التحددويالت
املالية اخلاصة ،ول سيما لفائدة النساء والشباب.

باء -الجلسات غير الرسمية
االتجاهات الحالية في الخدمات المالية وتعميمها
 -1تد ددداول املشد دداركو أمهيد ددة الشد ددتمال املد ددا بالنسد ددبة للتنميد ددة القتصد ددادية والجتماعيد ددة،
ول سيما فيما خيص النساء والشباب .ووج أحد املشاركن العناية إىل التفاوت البالغ يف الدخل
بوص ددف م ددن املخ دداطر العاملي ددة وإىل كي ددف أن د د يتد د ثر بالس ددتبعاد م ددن اخل دددمات املالي ددة ِ
مالحظ د دا
أ  3333يف املائددة مددن الثددروة اإلمجاليددة يفكددز يف يددد  331يف املائددة مددن سددكا العددا  .ولح د
أيض د د ا أ نس ددبة  6239يف املائ ددة املتبقي ددة م ددن الس ددكا متث ددل أكث ددر م ددن  11تريلي ددو دولر م ددن
دولرات الوليددات املتحدددة عندددما يُنظددر إلي ددا ككتلددة واحدددة عل د الددرغم مددن أ متوس د الثددروة
متواض  .وه من مث تشكل جمموعة مدن السدكا ذات قددرة علد اجتد اب خددمات ومنتجدات
ماليددة مبتكددرة .فنسددبة البددالغن ال د ين ميلكددو حسدداب ا رمسي د ا يف البلدددا املتقدمددة تزيددد عددن ضددعف
مثيلت دا يف البلددا الناميددة .ونسدبة النسداء اللدواي ميلكدن حسدابات مصددرفية أدىن مدن نسدبة الرجددال
يف مجيد املندداطق .ففد اهلنددد ،ل حيصددل علد اخلدددمات املاليددة سددو نصددف السددكا بينمددا نسددبة
السكا املسدتبعدين مدن اخلددمات املاليدة يف نيجرييدا ل تدزال تعدادل  3634يف املائدة .ويف نيجرييدا
أيضد ا ،تتضددرر بعد الشدرائ السددكانية أكثددر مددن غريهددا  -حي د إ نسددبة  1332يف املائددة مددن
النس دداء ل ت دزال مس ددتبعدة م ددن اخل دددمات املالي ددة ،بينم ددا تبل ددغ نس ددبة امل دزارعن ونس ددبة املع ددالن غ ددري
املشددمولن باخلدددمات املاليددة  2239يف املائددة و 1331يف املائددة ،عل د الت دوا  .وأظ ددرت البحددو
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الي أجري يف كينيا أ األشخا ذو اإلعاقة البدنية معرضو بصورة خاصة خلطر الستبعاد
املا  ،علما أ النساء من م متضررات من هد ا األمدر أكثدر مدن الرجدال .ويف البلددا الدي تشد د
معاملة متييزية مبوجب القانو أو العر  ،يكو احتمال حصول النسداء علد حسداب مصدريف أو
ادخدارهن املدال أو اقفاضد أقدل مند بالنسدبة للرجدال .وذكدر أحدد املشداركن أ التددابري الراميدة إىل
الشددتمال املددا قددد ل تددؤثر ب دنفس القدددر عل د النسدداء والرجددال وأن د ل بددد مددن ب د ل مزيددد مددن
اجل ود لضما اسدتفادة الشدرائ السدكانية األكثدر عرضدة لالسدتبعاد مدن اخلددمات املاليدة .وأشدار
مشددار آخددر إىل أ إدمددا الشددتمال املددا يف خطددة التنميددة ملددا بعددد عددا  1122يسددتلز إمعددا
التفكري يف الكيفية الي ميكن هبا قياس  .وبغ النظر عن عدد األشخا املشمولن باخلددمات
املاليددة ،ميكددن أ تنطددو التدددابري عل د تو ي د الشددتمال املددا حسددب كددل قطدداع ،مبددا يف ذل د
القطاعددات اجلغرافيددة ،بغددر تقيدديم مددد األثددر الد ختلّف د عل د النسدداء أو سددكا األريددا أو
غريمها من الشرائ واملقاولت الي تعاين من نقص اخلدمات عاد اة.
 -2ففد الفلبددن ،ل تتعدد نسددبة السددكا الد ين ميلكددو حسدابات ودائد  1939يف املائددة
ول تتعد ددد نسد ددبة السد ددكا ال د د ين حصد ددلوا عل د د قد ددرو مد ددن مؤسسد ددة ماليد ددة رمسيد ددة يف العد ددا
املاض  2132يف املائة .ومتثل احلدواجز اجلغرافيدة النامجدة عدن كدو البلدد أرخبديالا مدن اجلدزر عائقد ا
كب دريا أمددا احلصددول عل د اخلدددمات املاليددة ويتجل د ه د ا يف عدددة مؤش درات :ل يوجددد يف  34يف
املائددة مددن املددد والبلددديات البددالغ عددددها  2 931مدينددة وبلديددة يف اجملمددوع مكتددب للخدددمات
املصدرفية وتفكددز نسددبة  13يف املائدة مددن جممددوع عددد حسددابات الودائد و 42يف املائدة مددن املبلددغ
اإلمجددا للودائ د يف منطقددة العاصددمة الوطنيددة للبلددد .وقددد رسددم البن د املركددز رؤيددة لنظددا حيقددق
الشتمال املا فقال إ الشتمال املا يتحقدق عنددما يتيسدر جلميد الفليبينيدن احلصدول الفعدال
علد طائفددة واسددعة مددن اخلدددمات املاليددة .وكددا هددد الرؤيددة تددوفري جمموعددة واسددعة مددن اخلدددمات
املالية الي ختد خمتلف قطاعات السوق وخدمات مالية حسنة التصميم وجيدة األسعار ومعدة
خصيص د ا لتلبيددة احتياجددات السددوق ومؤسسددات ماليددة قويددة وسددليمة وحاصددلة عل د الفاخ دديص
الال مة تسدتخد قندوات مبتكدرة لتقددم خددماهتا ومهدزة وصدل فعالدة تدرب بدن املنتجدات املصدرفية
وغددري املصددرفية والقندوات الددي تقددد اخلدددمات عربهددا واسددتخدا التكنولوجيددا والبتكددار مددن أجددل
الشددتمال املددا ومواطنددو مثقفددو ومددزودو مبددا يلددز مددن معلومددات وحمميددو وبيانددات شدداملة
وموثوقد ددة عد ددن الشد ددتمال املد ددا وقياس د د  .ويف إطد ددار ه د د الرؤيد ددةُ ،عّرف د د الس د دفاتيجية الوطنيد ددة
متيسر يتوخ منو قاعدة واسعة ويشمل اجلميد  ،مركدزا يف الوقد
لالشتمال املا ب هنا نظا ما
ِّ
نفس عل العمالء ،ول سيما عل الفئات الي تعاين عاد اة من نقص يف اخلدمات.
 -9ومت الت كي ددد خ ددالل املناقش ددة علد د أ مف ددو الش ددتمال امل ددا ينبغد د أ يش ددمل ع دددة
خ دددمات من ددا ،علد د س ددبيل املث ددال ،الدخ ددار والئتم ددا وامل دددفوعات والودائد د والتد د من .وهد د
خدمات حمورية بالنسبة لفر الدخل والرفا ألهنا تيسر املعامالت وتعبد املددخرات .ومدن شد
احلصول عل التمويل ،إذا ما حتقق الشرو املناسبة ،أ مي ّكن الشركات من السع وراء فر
النمو وإجياد فر العمل .وقد كشف جتربة نيجرييدا عدن أ حسداب الدخدار هدو املندتج األهدم
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وأ الن ددا يعت ددربو املنتج ددات واخل دددمات املالي ددة م م ددة أساسد د ا بفض ددل سد د ولة احلص ددول علي ددا
وتوفرها عند احلاجة.
وسالمة األموال ُّ
 -4ورّك ددزت املناقش ددة أيضد د ا علد د ع دددة عوائ ددق حت ددول دو الش ددتمال امل ددا  .وبيّند د دراس ددة
دتجوبو حتُدول دو اسدتخدا احلسدابات
استقصائية أجراها البن الدو وجود عوائق ذكرهدا املس ج
الرمسيددة ،ومددن مجلت ددا عددد تددوفر األم دوال وتكدداليف احلسدداب املصددريف وامددتال أحددد أف دراد األسددرة
حساب ا والقيود املتعلقة بالوثائق وعد الثقة .وكشف دراسة استقصائية أخر أُجري يف نيجرييا
عن أ الدخل غري املنتظم والبطالة وبُعد املسافة ه العوائق الرئيسية الي تعدف فدت حسدابات
مصددرفية .وبيّند عوامددل أخددر حمدددِّدة لالشددتمال املددا  ،مثددل مسددتو التعلدديم واملوصدولية والقدددرة
عل د تولي ددد ف ددائ وتد دوافر مق دددِّم اخل دددمات املالي ددة .وق ددد يك ددو اخنف ددا مس ددتو تعل دديم املد درأة
ودخل ا مقارنةا بالرجل من األسباب الكامنة وراء كوهنا مستبعدة أكثر من الرجدل مدن السدتفادة
م ددن اخل دددمات املاليد دة .ففد د ب ددنغالدي  ،يُعت ددرب ع ددد اإلمل ددا بالش ددؤو املالي ددة عائقد د ا رئيس ددي ا أم ددا
الشددتمال املددا  .وكشددف دراسددة استقصددائية وطنيددة تناول د الشددتمال املددا يف املكسددي عددن
أمور من ا أ الكلفة وقلة املعرفة باألمور املالية وعدد الثقدة صدعوبات هامدة ينبغد ختطي دا .وهلد
احمل ددددات أمهي ددة يف وض د س ددبل املعاجل ددة ع ددن طري ددق السياس ددات العام ددة وميك ددن تص ددنيف ا حس ددب
اجلانب ال تدؤثر فيد  :احلصدول ،أو السدتخدا  ،أو درجدة اإلقبدال .فاملعرفدة بوجدود مندت مدا ،
عل د س ددبيل املث ددال ،م م ددة بالنس ددبة لتولي ددد اإلقب ددال عليد د  .وأك دددت حب ددو أُجريد د يف كيني ددا أ
الوقو عل ه احملددات قدد مت بفضدل شدراكات بدن قطاعدات متعدددة واسدتلز احلصدول علد
بيانات أفضل نوع ا وكم ا.
 -3وأشار املشاركو إىل العوائق اهليكلية الي تعدف احلصدول علد اخلددمات املاليدة .ويددل
مثال اهلند عل أ ضعف البنية التحتية وتباين التنظيم وقيا احتكارات وتكتالت احتكاريدة مدن
بدن تلد العقبدات .وينبغد أ تعدز السياسددات واللدوائ التنظيميددة املنافجسدة تفاديد ا لفكيدز السددوق
وتشجيعا لتنوي القطاع ،وهو ما ميكن أ يكو أيضا درعدا واقيدة مدن الصددمات اخلارجيدة .وإىل
جان ددب اهلياك ددل األساس ددية الال م ددة ،ل س دديما يف جم ددا التص ددالت والطاق ددة ،م ددن الض ددرور أ
تسدت د السياسددات واللدوائ التنظيميددة أيضد ا جتنُّددب التقصدري يف تزويددد األريدا والفقدراء بالقدددر
الكددايف مددن اخلدددمات .فمددن شد عددد متاثددل املعلومددات ،عل د سددبيل املثددال ،مددا يكددن منظم د ا
بشكل كا  ،أ يدؤد إىل قصدور يف التزويدد خبددمات الئتمدا وقدد يدؤد اخلطدر املعندو إىل
حدددو فددائ يف العددر واملديونيددة .وقددد أُو ج اهتمددا خددا لضددرورة حتقيددق الشددتمال املددا
بالتزامن م حتقيق النزاهة املالية والستقرار املا  .وقد أكدت ذل أيض ا مباد ُ الشدتمال املدا
بوسائل مبتكرة الي وضعت ا جمموعة العشرين .وقُدم حجد مفادهدا أ حصدول قاعددة واسدعة
مددن السددكا علد اخلدددمات املاليددة قددد يسد م يف السددتقرار املددا إذا متد إدارتد بشددكل صددحي
بواسطة إطار تنظيم وإشرايف مالئم .ورمبا يؤد إخفاق ه ا اإلطدار إىل عرقلدة حددو أشدكال
حمتملددة مددن التددر ر بددن الشددتمال املددا والسددتقرار املددا امل د مول من د  .ولددوح أيض د ا أ الل دوائ
التنظيمي ددة املفرط ددة يف الص د درامة وال ددي ترم د د إىل توطيد ددد النزاه ددة والس ددتقرار ق ددد خلق د د عقبد ددات
GE.14-24434

5

TD/B/C.I/EM.6/3

ل موج ددب هل ددا حت ددول دو احلص ددول علد د اخل دددمات املالي دة .وهن ددا حاج ددة إىل إجد دراء مزي ددد م ددن
البحو من أجل حتديد أوج التدر ر أو التوفيدق املمكندة بدن هد األهددا التنظيميدة املتنافِسدة.
وتكتس طريقة إدارة ه األهدا أمهية حمورية كما أ اإلطار التنظيم واملؤسسد يدؤد دورا
مركزي ا يف تل اإلدارة.
 -6ويف الصد ددن ،بد دددأت ج د ددود تشد ددجي تد ددوفري اخلد دددمات املاليد ددة يف األريد ددا يف منتصد ددف
التسددعيناتُ .فو ّس د نطدداق اخلدددمات املاليددة بشددكل هائددل يف بدايددة ه د ا القددر وتل د ذل د تس دري
كبددري خددالل العقددد احلددا  .فم ّكددن ه د ا حنددو نصددف مليددار شددخص مددن احلصددول عل د أشددكال
خمتلفددة مددن اخلدددمات املاليددة ومددن مجلت ددا اخلدددمات املتاحددة عددرب اإلنفن د  .وذكددر أحددد املشدداركن
بع العوامل الدي أسد م يف إحدرا هد ا التقدد يف الشدتمال املدا مدن بين دا متطلبدات تعمديم
احلصددول عل د اخلدددمات املاليددة ،وتتعلددق بتددوفري احلددد األدىن مددن اخلدددمات املاليددة يف مجي د املددد
والقددر  .وم ددن بددن ه د العوامددل أيض د ا وج ددود بدددائل م ددن قبيددل آلت الص ددر اآل والوح دددات
املتنقلددة والنمدداذ  ،كاملصددار احملليددة والتعاونيددات الريفيددة واملصددار الربيديددة ،عل د سددبيل املثددال.
ومن مجلت ا ك ل املنافسة بن القطاعن العا واخلدا داخدل سدوق ماليدة حمليدة عاليدة التنظديم.
ويف اهلن ددد ،أد النم ددو الس دري يف الن ددات احملل د اإلمج ددا يف مطل د الق ددر احل دداد والعش درين إىل
حدددو طفددرة يف اإلقبددال عل د العديددد مددن اخلدددمات املاليددة ومددن مجلت ددا ب درام التمويددل البددالغ
الصددغر والقددرو املخصصددة لالسددتثمار يف اهلياكددل األساسددية .ومد ذل د  ،ذُكددر أ عددد كفايددة
التنظ دديم واملمارس ددات التجاري ددة غ ددري األخالقي ددة م ددن ب ددن األسد دباب الرئيس ددية وراء تنفيد د عملي ددات
احتي ددال م ددا واهني ددار العدي ددد م ددن ش ددبكات الئتم ددا الب ددالغ الص ددغر .وق ددد ع ددزع ه د ا األم ددر ثق ددة
السددكا بشددكل كبددري فدزاد مددن صددعوبة الددفوي لالشددتمال املددا  .ومددن أهددم الس دفاتيجيات الددي
ُوضددع ملعاجل ددة ه د املش دداكل يف اهلن ددد إنش دداء آليددة مؤسس ددية س ددليمة وتنق ددي الل دوائ التنظيمي ددة
وتوسي الشبكة املصرفية والفوي لستخدا احلكومدة املتزايدد للخددمات املاليدة .ولدوح يف جتربدة
بنغالدي أ هنا بع العوائق اهليكليدة الدي حتدول دو احلصدول علد اخلددمات املاليدة ،ومن دا
القصور يف التزويد باخلدمات املالية وهيمنة عدد قليل من املصار عل جمال اخلدمات املصدرفية
املتنقلة.
السياسات والقواعد التنظيمية الالزمة لالشتمال

المالي

 -21أكد العديد من املتكلمدن أ احلكومدات تضدطل بددور هدا يف وضد وتنفيد مدزي مدن
السياسات الشاملة هبد تشجي الشتمال املا وذل بوسائل أمثلُ ا عمليات تشاركية يكو
جلمي د أصددحاب املصددلحة ِضددل في ددا .ومددن مجلت ددا اختدداذ تدددابري لتوسددي نطدداق اإلمددداد ويُسددر
تكاليف اخلدمات عدن طريدق وضد إطدار تنظيمد ومؤسسد مدؤات .فعلد سدبيل املثدال ،أنشد ت
اهلنددد "اللجنددة الستشددارية املعنيددة بالشددتمال املددا " لتكددو آليددة مؤسسددية قويددة .وجددر اسددتعرا
املباد التوجي ية التنظيمية يف البلد بغر إتاحة مزيد من فدر احلصدول علد اخلددمات املاليدة،
مبا يف ذل قواعد تنظيمية تسدر علد املراسدلن املصدرفين ،واألعمدال املصدرفية املتنقلدة ،وختفيدف
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املعايري حيثما أمكن ،مبا يف ذل "معرفة العميل" ومتطلبات معرفدة العميدل إلكفونيد ا .وقدد ادت
اسدفاتيجيات الشددتمال املددا يف اهلنددد عدددد املنافد املصددرفية حددى بلددغ  331 111منفد  ،افتُددت
من ا  222 321منف ا خالل الففة ما بن عام  1123و .1121ويف مثال بنغالدي أيضا
إقرار ب مهية وجود مؤسسات قوية .فقد طُلب إىل البن املركز يف البلد ّأل يقتصر علد التمدا
الستقرار املا وأ يسع إىل الشتمال املا  ،ففكزت السفاتيجيات عل حمدِّدات الستبعاد،
كالفقر ونقص اهلياكل األساسية واملتطلبات البريوقراطية املرهقة .ويف الفلبن ،أنش البن املركدز
"اللجنة التوجي ية املعنية بالشتمال املا " .واشتمل السياسات واللدوائ األساسدية علد طائفدة
واسددعة مددن املنتجددات وعل د توسددي نطدداق الوصددول الففاض د والشددبكة املاديددة .ويف املكسددي ،
أفددادت تقددارير ب د لددد السددلطة املالي ددة الوطنيددة الرئيسددية ممثلددو يف "اجمللددس الددوطين لالش ددتمال
امل ددا " ومشلد د التغيد دريات التنظيمي ددة األخ ددرية ،علد د س ددبيل املث ددال ،وك ددالء املص ددار والعملي ددات
املصرفية املتنقلة.
 -22وقي ددل إ البح ددو ق ددد كش ددف ع ددن أ سياس ددة املنافس ددة ج ددزء م ددم م ددن ج ددود ي ددادة
الفددر يف احلصددول علد اخلدددمات املاليددة اسددتنادا إىل مثددال الصددن حيد ح ّفددز تشددجي املنافسددة
ب ددن الكيان ددات العام ددة واخلاص ددة ي ددادة الش ددتمال امل ددا  .وينبغ د د أ يت ددوخ اإلط ددار التنظيم د د
واملؤسس محاية املست ل أيض ا .ويف الفلبدن ،اشدتمل إطدار حتسدن محايدة املسدت ل علد إدرا
قواع ددد منقح ددة خاص ددة بق ددانو "احلقيق ددة يف اإلقد درا " ،ونظامد دا حي دددد س ددلو الس ددوق ،وآلي ددات
ملساعدة املست ل .
 -21ولح د املشدداركو أ التدددابري املباشددرة ،كاإلعانددات والشددرو اإللزاميددة ،كث دريا مددا ترّكددز
عل تعميم إتاحة اخلدمات املالية للجمي  .ومشلد هد التددابري التزامدات بتقددم خددمات ماليدة
أساسددية ،وخبف د الشددرو املطلوبددة تلبيتُ ددا للحصددول عل د تل د اخلدددمات أو اإلعفدداء مددن تل د
الشرو  ،وب ولوية اإلقرا  ،ويف بع احلالت ،خبفد أسدعار الفائددة مد تيسدري السدداد وعدد
توخ هدام الدرب  .ويف اهلندد ،تشدتمل التددابري علد تبسدي جمدن الفاخديص مدن الفدروع وإنشداء
حسابات ب سعار هيدة .ويف بنغالدي  ،أفادت تقارير ب محلة كبرية لتشجي الشتمال املدا
كاند قددد أُطلقد يف عددا  .1113ومددن مجلددة التدددابري املتخد ة تغيددري قواعددد فددت املصددار مددن
أجل يادة عدد املصار يف األريا  ،وخف احلد األدىن لسعر اإليداع ،ومساعدة األشخا
ذو اإلعاق ددة يف احلص ددول علد د اخل دددمات املص ددرفية ،وتيس ددري احلص ددول علد د الق ددرو للن ددا يف
املناطق املتضدررة مدن الكدوار الطبيعيدة وللمدزارعن .ومدن الوليدات امل مدة أيضدا حتقيدق الشدتمال
املددا للنسدداء حبيد يُلد جدز كددل جمنفد مصددريف بتخصدديص مكتددب للنسدداء ،وبدددف  22يف املائددة مددن
األموال التجارية للنساء ،ومبن قدرو للنسداء اللدواي يقد ّدمن ضدمانات شخصدية دو أ يُطلدب
م ددن ن تق دددم ض ددما إض ددايف .وع ددالوة علد د ذلد د  ،ألد د ِزج مجيد د الع دداملن يف ص ددناعة املالبد دس -
ومعظم م نساء  -بفت حسابات مصرفية ،وأتي ج هلم ذل مقابل إيداع أقل قدر من املال.
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 -23وتركزت املناقشات علد تناسدب األطدر التنظيميدة .وقد ّدم جتربدة الفلبدن مثدالن يف هد ا
الصددد .ففيمددا يتعلددق بالتمويددل البددالغ الصددغرُ ،حدددت مبوجددب اللدوائ التنظيميددة نقددا موا ندة يف
جمالت ككفاية رأ املال وخمداطر الئتمدا وإدارة املخداطر واإلدارة الرشديدة .وكاند هد مبثابدة
األسددا الد ارتُكددز علي د يف تعريددف خمتلددف منتجددات التمويددل البددالغ الصددغر املتنوعددة الوظددائف
والددي تسددت د السددتجابة لحتياجددات بعين ددا مددن احتياجددات السددوق .وفيمددا خيددص اخلدددمات
املالية الرقمية ،طُبق الشرو املتعلقة بإدارة املخاطر ورأ املال والسيولة وغريها بالتناسدب علد
مقددم اخلددمات مدن غدري املصدار  .ويف هد احلدالت ،جدر تطويدق عمليدات الصدريفة املتنقلدة
وحدود املعامالت .وتقد جتربة املكسي مثالا آخر عل الالئحة التنظيمية املتناسدبة الدي تسدر
عل د حسددابات اإليددداع لتيسددري إج دراء فتح ددا :فقددد أفددادت تقددارير ب د هنددا أرب د درجددات مددن
احلسابات ،ختض ثال من ا لشرو مبسطة .ويف ه احلالت ،كان املخداطر تددار بواسدطة
ضدواب خاصددة مددن بين ددا فددر حدددود علد مبددالغ اإليددداع الش د رية وعلد مددن حيددق لد أ يفددت
حساب ا وعل الكيفية الي ميكن هبا احلصول عل املال.
 -21ولحد املشدداركو أند ميكددن للسياسددات أيضدا أ تشددج يددادة الطلددب علد اخلدددمات
املالي ددة كم د ا ونوع د ا .وميك ددن أ تش ددمل ه د السياس ددات اس ددتخدا اخل دددمات املالي ددة ال ددي توفره ددا
احلكومددة بوسددائل من ددا ،عل د سددبيل املثددال ،حتويددل املدددفوعات إلكفونيد ا إىل احلسددابات املصددرفية،
األمددر ال د يشددج آخ درين عل د اسددتخدا اخلدددمات املاليددة الرمسيددة .وكددا املصددر الحتيدداط
لل نددد ل يفت د يشددج عل د حتويددل املزايددا ِ
املباشددرة ،مثددل املعاشددات التقاعديددة ،عددن طريددق احلوالددة
اإللكفونية .وأكدت األدلة املستقاة من البحو أ ه السياسات ينبغ أ تراع أيض ا تدوافر
املعلومددات وحتسددن املعرفددة بدداألمور املاليددة ومتكددن املسددت ل  .وفيمددا خيددص جتربددة نيجرييددا ،يُعتددرب
تبين املنتجات واخلددمات املاليدة .وبصدفة
التثقيف املا م ما بالنسبة لزرع الثقة يف النظا وتيسري ّ
عامددة ،ميكددن أ تشددمل اجل ددود املب ولددة يف هد ا اجملددال م سسددة التدددريب املددا مددن خددالل إدراجد
يف نظددا التعلدديم .وم د ذل د  ،فددإ األرج د أ تددنج التدددخالت ذات التصددميم اجليددد واهلددد
ووج د العنايدة إىل
احملدد ،مبا في ا نشر املعلومدات خدار إطدار النظدا املدرسد وبدرام التوعيدةُ .
أمهيددة "اللحظددة الدددر " ،كاللحظددة الددي يغد ِّدري في ددا املددرء عمل د أو يوقّد عل د عقددد رهددن عقددار
جديد ،وإىل أمهية الستفادة من الشبكات الجتماعية لنشدر املعلومدات .وحتسدن اإلملدا بداألمور
املاليددة أمددر بددالغ األمهيددة يف اهلنددد .فقددد اسددتحد املصددر الحتيدداط لل نددد "مشددروع حمددو األميددة
املالية" ال يرمد إىل اإلعدال بالبند املركدز وإىل شدر مفداهيم مصدرفية عامدة ملختلدف الفئدات
املست دفة ،مبا في ا تالمي املدار وطلبة الكليات والفقراء يف األريا واحلواضر(.)2
 -22ولح د املشدداركو أ املبدداد الددي أقرهتددا جمموعددة العش درين خبصددو الشددتمال املددا
بوسددائل مبتكددرة وتل د املكرسددة يف "إعددال مايددا" تتماش د م د سياسددات العددر والطلددب ه د .
__________

()2
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فتل املباد ترّكز عل املنافسة ومحاية املست ل ومتكين وعل الدفوي لالبتكدارات التكنولوجيدة
والتنظ د دديم املتناس د ددب ومج د د البيان د ددات الش د دداملة وحتليل د ددا .وأش د ددار أح د ددد املش د دداركن إىل "الدراس د ددة
الستقصد ددائية عد ددن الشد ددتمال املد ددا " الد ددي أجراهد ددا صد ددندوق النقد ددد الد دددو وإىل قاعد دددة بياند ددات
املؤشرات املالية العاملية للبن الدو بوصف ما خطوتن أولين هامتن .وينبغد أ تلي مدا ج دود
بقيددادة البلدددا جلمد وحتليددل البيانددات الشدداملة الددي م ّكند مددن تبيددا مؤشدرات مفيدددة ومددن رسددم
سياسة قائمة عل األدلة فيما خيص الشتمال املدا  .ولدوح أ النتقدال مدن وضد املبداد إىل
اختاذ إجراءات حمددة كا حموريا يف حتقيق تقد يف احلد من الفقر ويف حتقيق التنمية القتصدادية
والجتماعيددة .وأكددد أحددد املشدداركن مددن نيكدداراغوا أ النتددائ والتوصدديات ال دواردة يف "اسددتعرا
السياسة العامة للخدمات" يف بلد قد أُخ ت يف العتبار عندد رسدم وتنفيد السياسدات اخلاصدة
بالقطاع املا  .ويف ه ا السياق ،أعرب عن شكر ألمانة األونكتاد عل إجنا ه ا العمل.

المبتكرة
نماذج األعمال التجارية والخدمات المالية
 -29أك ددد بعد د املش دداركن أ م ددن شد د تص ددميم املنتج ددات أ يع ددز التوسد د يف اس ددتخدا
اخلدمات املالية عند معاجلة إخفاقات السوق واحتياجات املست لكن ومسدائل السدلو  .ويتمثدل
أحد األمثلة يف فت حساب التزا يُل جدز العمدالء يف إطدار بادخدار املدال وفدق قواعدد حمدددة سدلفا.
ومبوافقة الشخص عل استخدا ه ا احلساب ،فإن حيد من اإلنفاق الزائد إىل أدىن حد.
 -24ورّكددزت املناقشددة عل د كيددف أ التفاعددل بددن خمتلددف شددبكات التزويددد باخلدددمات املاليددة
ميكد ددن أ يزيد ددد مد ددن فد ددر احلصد ددول عل د د ه د د اخلد دددمات .وقد ددد تيسد ددر ه د د ا التفاعد ددل بفضد ددل
تكنولوجيات املدفوعات اجلديدة ،وقد م ّكن من اسدتخدا املراسدلن املصدرفين .وهدؤلء املراسدلو
عبارة عن كيانات تنجز معامالت باسم املصار  ،كمكاتدب الربيدد ووكدالء البيد بالتجزئدة .ويف
اهلند ،أصدر املصر الحتياط املباد التوجي يدة لسدتخدا مراسدل األعمدال التجاريدة بغدر
توسددي نطدداق التغطيددة باخلدددمات املاليددة .وعلد الصددعيد العددامل  ،تددؤد مكاتددب الربيددد دورا هامدا
بفضل اتساع مد وصوهلا ،حي إهنا الشبكة األكرب الدي تغطد املنداطق الريفيدة أيضد ا ،وبفضدل
يُسدر تكاليف ددا وكوهندا مفتوحددة للجميد  .وذُكددر أ الحتداد الربيددد العدامل قد ّدر أ مليدار شددخص
يف أكثر من  21بلدا حيصدل علد اخلددمات املصدرفية مدن خدالل نُظدم الربيدد الدي متثدل ثداين أكدرب
مساهم يف الشتمال املدا يف مجيد أحنداء العدا  .ويف الربا يدل ،فدتج مصدر الربيدد عشدرة ماليدن
حساب يف عشر سنوات .ويف اليمن ،مشل اخلدمات املاليدة الدي يقد ّدم ا الربيدد نسدبة مئويدة مدن
النسدداء أعل د مددن تل د الددي تسددجل ا املصددار التقليديددة .ومددن اخلدددمات الددي تقدددم ا مكاتددب
الربي ددد ،احلد دوالت املالي ددة الدولي ددة وامل دددفوعات احلكومي ددة والتد د من والدخ ددار .ول ددوح أ من دداذ
األعمددال التجاريددة الددي تقدددم ا مكاتددب الربيددد ت دفاو بددن التصددر كتدداجر يف النقددد والتصددر
كمصددر بريددد كامددل يق د ّد جمموعددة أكثددر اكتمددالا مددن املنتجددات واخلدددمات املاليددة مبددا في ددا
خدمات الئتما  .وذُكر أ مصر الربيد يف الصن هو أكرب ُمقر عل اإلطالق.
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 -23وقال املشاركو إ عدد مكاتب الربيد يظل حمدودا عل الرغم من أهندا تشدكل الشدبكة
األكرب .وعالوة علد ذلد  ،ل يدزال مدا تعرضد مدن خددمات ماليدة يعداين مدن القصدور يف اهلياكدل
األساسدية لالتصددالت .لد ل  ،فددإ حتقيددق أوجد تدر ر بددن اخلدددمات املاليددة الربيديددة والرقميددة أمددر
م دم لتحقيددق الشدتمال املددا  .ويف الواقد  ،ومد تزايددد أمهيدة أعمددال الصدريفة املتنقلددة ،استكشددف
اخلددمات الربيديدة عدددا مدن منداذ التفاعددل بواسدطة التكنولوجيدات النقالدة مسدتفيدةا يف ذلد مددن
خربهتددا وثقددة عمالئ ددا وقرهبددا مددن م .وتتنددوع ه د النمدداذ بددن اسددتخدا أساس د للتكنولوجيددات
النقالددة لتحدددي مكاتددب الربيددد والدرب بين ددا وبددن اخلدددمات الربيديددة الددي تددؤد دور جتددار النقددد
حلسدداب مش دغّل الشددبكة النقالددة أو ْتبددين ش دراكات م د املش دغّلن أو تبددين الوصددلة اخلاصددة هبددا أو
تستخد مشدغل الشدبكات النقالدة كخطدو إمدداد فحسدب ،أو تنشد ج دة خاصدة هبدا تشدغّل
مباش ددراة إىل العم ددالء ع ددن طري ددق الس ددتفادة م ددن مش ددغل
الش ددبكة النقال ددة كد د تق ددد اخل دددمات ج
الشبكات النقالة .وقيل إ تطبيق"النظا املا الدو " يف غرب أفريقيا متا عل اهلواتف النقالة
واللوحات وإن مثال عل التكنولوجيات النقالة الدي حتد ّد مكاتدب الربيدد وتدرب بين دا .ولدوح
أ خدمة "إيكوكدا " يف بوروندد متاحدة يف مكاتدب الربيدد الدي تدؤد دور جتدار النقدد حلسداب
مشغِّل الشبكة النقالة يف البلد .ويف تونس ،أقا الربيد شراكات م عدة مشغلن للشبكة النقالدة
مددن أجددل تقدددم اخلدددمات املاليددة .أمددا يف املغددرب ،فقددد بند اخلدمددة النقالددة لبند املغددرب وصددلت ا
اخلاص د ددة هب د ددا واملس د ددتقلة ع د ددن أ مشد د دغّل للش د ددبكة النقال د ددة وه د د ل تس د ددتخد ه د ددؤلء املش د ددغلن
إل كخطددو إمددداد .وأنشد ت اخلدددمات الربيديددة يف إيطاليددا خدمددة الربيددد النقددال الددي تقددو أيضد ا
بدور مشغِّل الشبكة النقالة .ولح املشداركو أ ْ ل وجدود لنمدوذ واحدد يناسدب اجلميد  ،وأ
لكل منوذ مزايا ومساو .
 -26ولددوح أن د ميك ددن تق دددم اخل دددمات املص ددرفية أيض دا مقرون ددة ب ه دددا إمنائي ددة ع ددن طري ددق
املصددار الددي متلك ددا الدددول واملصددار التعاونيددة واملصددار اإلمنائيددة واملصددار اجملتمعيددة .وتتددي
املصار احلكومية تنفي استثمارات منتجدة وتع ّدو عدن الضدائقة الئتمانيدة وتشدج املنافسدة يف
أسواق ختضد لحتكدار القلدة .ولحد أحدد املشداركن أ جتربدة اإلصدال املدا يف املكسدي قدد
دجع املصددار اإلمنائيددة علد التحددول إىل قدداطرات منددو حقيقيددة واشددتمل علد تدددابري لتيسددري
شد ّ
تقدددم الق ددرو لقطدداع اإلنت ددا م ددن قبددل املص ددار التجاريددة .وأك ددد أح ددد املشدداركن أمهي ددة دع ددم
املبادرات الكفيلة بزيادة اإلنتاجية وحتسن مستو التكنولوجيا والبتكار .وذُكر كمثال ،يف هد ا
الصددد ،مصدر التنميددة الربا يلد ومندداذ عدن مصدار تعاونيددة يف الصدن ومشددال إيطاليدا وإسددبانيا
واملصار اجملتمعية يف كولومبيا حي حقق ه املبادرات املثمرة نتائ إجيابية.
 -11ولح املشاركو أ بإمكا عدة مؤسسات تقدم خدمات التمويل البالغ الصدغر الدي
تسددت د عدداد اة الشدرائ املنخفضددة الدددخل والددي تسددتفيد مددن خدددمات أقددل وكث دريا مددا تتجاهل ددا
املصددار التجاريددة التقليديددة أو ل تسددتفيد مددن تغطيددة كاملددة خبدددماهتا .وقددد تزايددد مند سددبعينات
القددر املاض د اإلقبددال عل د التمويددل البددالغ الصددغر يف العديددد مددن البلدددا يف ظددل وجددود ل دوائ
تنظيمية خاصة أو يف غياهبا .وقد مول هد ا الندوع مدن التمويدل يف بعد األحيدا األسدر املعيشدية
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واملؤسسددات الصددغرية واملتوسددطة احلجددم يف البلدددا الناميددة الددي ل تسددتفيد مددن القدددر الكددايف مددن
خدددمات التمويددل .واقددف ِ
منتقدددو التمويددل البددالغ الصددغر أ يُسددتخد ألغدرا السددت ال أكثددر
مند د ألغد درا الس ددتثمار ،وق ددالوا إ م ددن شد د ن أ يس ددبّب خم دداطر معنوي ددة ت ددؤد إىل ف ددائ يف
اإلقدرا املعددرو علد عمددالء ل يتمتعددو بدداملالءة املاليدة ومددن مث إىل فددر املديونيددة .وأكددد أحددد
املشاركن أ فائ العر ه ا قدد أد إىل عدد الثقدة وأ فدر املديونيدة قدد أجدرب الفقدراء علد
ممارسة املزيد من األنشطة القتصادية غري الرمسية وتسبب هلم يف مزيدد مدن عدد السدتقرار املدا .
حولد جمدر التمويدل
وعالواة عل ذل  ،جنم عدن هد املخداطر املعنويدة تكلفدة البدديل حيد
ّ
بعي دددا ع ددن املؤسس ددات الص ددغرية واملتوس ددطة احلج ددم ذات الص ددفة الرمسي ددة غ ددري املش ددمولة خب دددمات
الئتما البالغ الصغر وهو األمدر الد كدا ميكدن أ تفتدب عليد فدر مندو حقيقيدة .وقدد أد
هد د د ا إىل تراجد د د إنش د دداء القتص د ددادات احمللي د ددة املس د ددتدامة بن د دداءا علد د د سياس د ددات ص د ددناعية عام د ددة
واس دفاتيجيات للتكنولوجيددا والبتكددار ترّكددز عل د املؤسسددات الرمسيددة .ولددوح أ ه د ا يدددل عل د
أمهيددة النمدداذ امل د كورة آنف د ا لتددوفري خدددمات ماليددة ب هدددا إمنائيددة .وقددد يكددو مددن مجلددة تل د
النماذ الحتادات الئتمانية الي تق ّد قرو است ال صغرية والتعاونيدات الدي تقدد رأ املدال
املتددداول للمؤسسددات الصددغرية واملتوسددطة احلجددم واملصددار اجملتمعيددة ومصددار التنميددة احلكوميددة
الددي تدددعم اسددتثمارات املؤسسددات الصددغرية واملتوسددطة احلجددم ومؤسسددات الئتمددا املختلطددة إذا
دورد خمصددص .وذكددر بعد املشدداركن أند ل تدزال هنددا حاجددة إىل
مددا تطلددب األمددر ائتماند ا مددن مد ِّ
اخلدددمات املالي ددة ال ددي ميك ددن أ تلددّ بش ددكل وا م ددن خ ددالل خدددمات التموي ددل الب ددالغ الص ددغر،
خاصة بالنظر إىل أهنا كان يف األصل عبارة عن خدمات ائتما أضيق نطاقا .وقد بيّند هد
املناقشددة أمهيددة املض د يف تقيدديم دور خدددمات التمويددل البددالغ الصددغر وأمهيددة وجددود إطددار تنظيم د
ومؤسس مالئم هل اخلدمات.
التحويالت المالية واالشتمال

المالي

 -12قال املشداركو إ التحدويالت املاليدة متثدل عداد اة تددفقات كبدرية وثابتدة مدن أمدوال خاصدة
تزيددد يف دخددل األسددرة املعيشددية .وه د يف معظم ددا تُسددتخد لالسددت ال  ،مبددا يف ذل د اسددت ال
اخلدددمات الجتماعيددة مثددل الصددحة والتعلدديم ،وتسدداهم يف التنميددة القتصددادية والبش درية .ولددوح
أ  131مليو م اجر يف مجي أحناء العا قد أرسلوا  222مليار دولر من دولرات الوليدات
املتحدة يف عا  1123يف شكل تدفقات من التحويالت ،مت حتويل  121مليار دولر من ا إىل
ور ّج أ ه ا املبلغ يقل عدن املبلدغ الد ُحدول يف الواقد ألند ل ميثدل سدو املبدالغ
بلدا ناميةُ .
املرسدلة عددرب القندوات الرمسيددة .وحسددب رأ أحددد املتكلمدن ،تد هب نسددبة  11يف املائددة مددن هد
التدفقات إىل املناطق الريفية .ومت أيض ا إبرا أمهية اتباع الن القائم عل حقوق اإلنسدا واملرِّكدز
عل امل اجر يف ما خيص التحويالت املالية .ولالستفادة من مناف التحدويالت املاليدة ،ل بدد مدن
كفالددة محايددة العمددال امل دداجرين ومددن إدارة هجددرة اليددد العاملددة إدارة رشدديدة ومددن اتبدداع سياسددات
تسددتند إىل املعددايري الدوليددة واحل دوار الجتمدداع  .وشدددد أحددد املشدداركن عل د أمهيددة بندداء شدراكات
ملعاجلددة مسد لة محايددة حقددوق اإلنسددا للم دداجرين .وقددد يكددو للسياسددات التجاريددة تد ثري يف هد ا
GE.14-24434

11

TD/B/C.I/EM.6/3

الصدد أل من ش اتفاقات التجارة والتعاو أ توفر منربا لتشجي تنقُّل األشدخا
بشكل مؤق ولزيادة العفا مبؤهالت مقدم اخلدمات.

الطبيعيدن

 -11وذُكر أ ارتفاع تكاليف التحويل من أهم مدا يعدوق تددفقات التحدويالت ،ومدن مث تنبد
أمهيددة خفد كلفددة نظددم التحويددل و يددادة كفاءهتددا .وكددا مددن األهدددا املقفحددة لتحقيددق غايددات
التنميددة املسددتدامة خف د تكدداليف املعددامالت إىل أقددل مددن  3يف املائددة مددن حتددويالت امل دداجرين
وإهناء العمل مبمرات حتويل األمدوال الدي تتجداو تكاليف دا نسدبة  2يف املائدة حبلدول عدا .1131
وق ددد بل ددغ املتوسد د الع ددامل لتك دداليف التحوي ددل  332يف املائ ددة يف الربد د الث دداين م ددن ع ددا .1121
واخنفض تكاليف التحدويالت املاليدة بالنسدبة جلميد املنداطق الناميدة ،ولكدن التكداليف يف الكثدري
من أقل البلدا منوا ل تزال تفاو بن  21و 11يف املائة.
 -13وقددال املشدداركو إ اخلطددوة األوىل عل د درب يددادة فددر الوصددول وختفددي التكدداليف
تتمثددل يف هتيئددة بيئددة متكيني ددة .وجل ددود الدددعوة ومج د البيانددات الددي مت ّك ددن مددن وض د السياس ددات
القائمددة عل د األدلددة قدددر م دن األمهيددة ك د ل  .ومددن الضددرور أيض د ا تشددجي املنافسددة والوسدداطة
ومعاجلددة عقددود احلددق احلصددر  ،عل د سددبيل املثددال .وميكددن أ يددؤد البتكددار والتكنولوجيددا دورا
هاما يف ه ا الش وذُكرت أيضا األمهية اخلاصة الي حتظ هبا خط عمليات الصدريفة املتنقلدة.
ومددن ش د اجلم د بددن اسددتخدا األعمددال املصددرفية وشددبكات التصددالت السددلكية والالسددلكية
وشبكات الربيدد أ خيفد التكداليف ويعدز فدر وصدول املسدتفيدين ذو الددخل املدنخف يف
األم دداكن النائي ددة .وينبغد د أ تع ددز القواع ددد التنظيمي ددة قابلي ددة التش ددغيل البي ددين للمنص ددات أو ح ددى
تقاس ددم اهلياك ددل األساس ددية بغ ددر خفد د تكد داليف التش ددغيل و ي ددادة ع دددد الش ددبكات وتسد د يل
املنافسة وحتقيدق وفدورات احلجدم .وينبغد أ تيسدر نُظُدم الددف وتسدوية احلسدابات عمليدات الددف
عرب احلدود .وعالوةا عل ذل  ،ستم ّكن يادة الشفافية واملعلومدات عدن التكداليف اخلاصدة بكدل
قناة من قنوات التحويل ِ
املرسل من انتقداء اخليدارات األكثدر فعاليدة مدن حيد التكلفدة ،عدن طريدق
ا.
قواعد بيانات األسعار مثال
 -11ولح د عدددد مددن املتكلمددن أ إنفدداق التحددويالت املاليددة يف ش دراء السددل السددت الكية
ونفقددات أخددر غددري منتجددة جيعددل تلد األمدوال الدواردة عدميددة األثددر وينشد ثقافددة التواكددل .وهنددا
تكمددن أمهيددة الشددتمال املددا أل مددن ش د ال درب بددن التحددويالت واخلدددمات املاليددة ،مددن قبيددل
الدخددار والقددرو والت د من إىل جانددب مندداذ اس ددتثمار قابلددة للتوسددي لفائدددة امل دداجرين وأف دراد
أس د ددرهم ،أ حي ّف د ددز ضد د د ه د د األمد د دوال يف الس د ددتثمار يف أنش د ددطة منتج د ددة والتزوي د ددد باخل د دددمات
الجتماعيددة واهلياك ددل األساسددية .وم ددن ش د ه د ا أ يع ددز األث ددر اإلمنددائ للتح ددويالت املالي ددة يف
القتصددادين احملل د والددوطين ،كمددا مددن ش د ن أ يطددور اخلدددمات املاليددة مددن خددالل يددادة الطلددب
علي ا .ومن امل م الت كري ب التحويالت املالية أموال خاصة وب ن ينبغ أ ينصب الفكيز عل
تزويد امل اجرين وأفراد أسرهم باخليارات واألدوات املالية ،مثدل صدناديق املغفبدن والسدندات ،الدي
مت ّكن م من إدارة أمواهلم إدارة أفضل ومن حتقيق األثر األقص من ا .ومن ش التثقيف واملشورة
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املالين أ يسامها يف الدف قدم ا هب اجل ود .وميكن أيض ا حب احلوافز الضريبية والئتمانية الدي
جتلب الستثمارات .وبإمكا رابطدات املغفبدن ومنظمدات أربداب العمدل والعمدال أ تدؤد دورا
يف توفري معلومات عن ه األدوات احملتملة .وبإمكا امل داجرين أيضدا أ يزيددوا حجدم التجدارة
بن البلد األصل والبلد املضيف عرب ما يسم جتارة احلنن إىل الوطن ،إىل جانب أمدور أخدر .
ومددن املمكددن أ يكددو للمنتجددات املتجددر هبددا يف ه د ا السددياق رواب د أقددو بالقتصدداد احملل د يف
البلد األصل  .ويف ه ا الصدد ،ميكن أ تؤثر اهلجرة أيضا يف التنمية القتصادية والجتماعية.
تكنولوجيات جديدة لزيادة فرص الحصول على الخدمات

المالية


 -12لحد د املتكلم ددو أ البح ددو بيّند د أ للتكنولوجي ددا دور ه ددا يف تش ددجي الش ددتمال
املددا ألهنددا حتددد مددن تكدداليف املعددامالت وتعددز األمددا املددا  .ويف ه د ا الصدددد ،ينبغ د لواضددع
القواعد ددد التنظيميد ددة أ يسد ددمحوا ملقد دددم اخلد دددمات املتنافسد ددن وللمسد ددت لكن بالسد ددتفادة مد ددن
حتركد التكنولوجيدا ولكند يلدز
البتكارات التكنولوجيدة .ففد اهلندد ،كدا اهلدد هدو اعتمداد هند ِّ
احلياد فيما يتعلق مبنصات التكنولوجيا .ورأ الحتاد الدو لالتصالت السلكية والالسلكية أ
هنددا مسددائل رئيسددية تتعلددق باخلدددمات املاليددة الرقميددة ه د  :احلصددول عل د التكنولوجيددا ،وتعزيددز
شددبكة التشددغيل املتبددادل ،ومددن الفاخدديص حتقيقدا لتكددافؤ الفددر  ،والتنسدديق بددن خمتلددف اهليئددات
التنظيميدة .وقدد ينطبدق هد ا التنسدديق علد التفاعدل بدن واضددع القواعدد التنظيميدة املاليدة ومنظمد
التصددالت السددلكية والالسددلكية ،وكد ل علد التفاعددل بددن اهليئددات التنظيميددة يف عدددة بلدددا .
ولح د أحددد املشدداركن أ هنددا حاجددة إىل إقامددة ش دراكة بددن مجي د اجل ددات الفاعلددة ،مبددا في ددا
واضعو القواعد التنظيمية واملشغلو  ،بغية توسي نطاق وعمل اخلدمات املالية املتنقلة .وقد اقف
الب دددء يف اس ددتخدا تكنولوجي ددات جدي دددة أيضد دا بت دددابري ملند د املغ ددالة يف اإلقد درا وخم دداطر أم ددن
املعلومات .ولح أحد املشاركن أ التجربة الصينية تدعم ه النقطة األخرية حي إ بع
احللددول التكنولوجيددة ،مثددل منصددات شددبكة اإلنفن د ومنصددات "األق درا " ،تسددتدع احل د ر مددن
الناحيددة التنظيميددة يف جوانددب من ددا مددا يتعلددق مبسددائل دقددة البيانددات وحرمددة احليدداة اخلاصددة .وأبددر
مشار آخر أ هنا شواغل تنظيمية أخر من مجلت ا محاية املست ل بشكل عدا  ،والشدفافية
املالية .وللحكومات ،يف ه ا الصدد ،دور ها تؤدي يف تطوير اخلدمات املاليدة الرقميدة علد حندو
يس م يف حتقيق الشتمال املا .
 -19واستُش د ببنغالدي كمثال يؤكد مسامهة التكنولوجيدا يف حتقيدق الشدتمال املدا  .وقدد
اتس نطاق خدمات حتويل األموال إلكفوني ا واملقاصدة اإللكفونيدة ،وأصددر البند املركدز مدؤخرا
دلي د د جدل أم د ددن تكنولوجي د ددا املعلوم د ددات والتص د ددالت لتطبيقد د د عن د ددد تثبيد د د تكنولوجي د ددا املعلوم د ددات
والتصد ددالت يف اخلد دددمات املصد ددرفية .ومت د د اإلشد ددارة إىل التكنولوجيد ددا الراميد ددة إىل تيسد ددري تقد دددم
اخلدددمات وخفد تكاليف ددا يف حالددة نيجرييددا .ففد هد ا البلددد ،تقددد منصددة للخدددمات املشددفكة
وتبس عملية فت احلسابات .ومن بن ه
مبادرات مبتكرة تس ّ ل إجنا املعامالت اإللكفونية ّ
املبددادرات تعريددف اهلويددة بواسددطة علددم األحيدداء القياس د  ،ومنصددة تسلسددل سددري العمددل الددي تتددي
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للمصد ددار تبد ددادل املراج د د إلكفوني د د ا ،ومنصد ددة مت ّكد ددن تبد ددديل املد دددفوعات بد ددن شد ددخص وآخد ددر،
وخدمات التحويالت املالية بن املصار  ،ونُظُم التصديق عل املدفوعات عرب اإلنفن  .وقيدل،
يرسدل إىل البدائ إل إذا عنددما
يف ه ا املثال األخري ،إ املشف يتمت حبمايدة أكدرب أل املدال ل ج
يسددتلم املشددف السددلعة املباعددة .ويف الصددن ،آثددرت شددركة "عل د بابددا" للتجددارة اإللكفونيددة إنشدداء
نظام ددا اخلددا للدددف اإللكددفوين ال د سددرعا مددا اتس د ليُنجددز عمليددات مصددرفية واسددتثمارات
وليؤد دور غرفة مقاصدة للتجدارة يف البضدائ عدرب احلددود .وقدد أصدب لدد الشدركة اآل شدبكة
من الكيانات املالية املرتبطة هبا م ّكنت ا من تقدم خددمات األعمدال التجاريدة إىل املسدت ل  .ويف
سجل أحد ه الكيانات" ،عل  -بِا " ( ،)Alipayحنو  311مليو مسدتخد
عا ّ ،1123
خلد دددمات الد دددف عد ددرب اإلنفن د د واهلد دداتف النقد ددال .وبد د ّدن ه د د ا املثد ددال كيد ددف ميكد ددن أ تسد دداهم
التكنولوجيددا يف إنشدداء النظددا اإليكولددوج الصددحي للعمليددات املاليددة اإللكفونيددة .وقددد م ّكن د
التكنولوجيا أيضا من تنظيم مبادرات حشد التمويل اجلماهريية حيد م ّكند مدن مجد التربعدات
مددن عدددد كبددري مددن النددا  .وجتم د منصددة عل د بابددا املسددت لكن واملص دنِّعن والتخلدديص اجلمرك د
والنقل وعددا من اخلدمات املالية كالئتما وصر العمالت األجنبية والت من.
 -14ورّكددزت املناقشددة عل د خمططددات الصددريفة املتنقلددة الددي تقددد مددن خالهلددا اخلدددمات املاليددة
بواسددطة تطبيقددات لسددلكية ،مبددا في ددا إمكانيددة اسددتخدا اهلدداتف النقددال لتخدزين األمدوال أو تنفيد
التحويالت املالية أو عمليات الدف  .وقد أتاح ه املخططدات تغطيدة أوسد نطاقدا مسدتفيد اة
يف ذل من شدة انتشار اهلواتف النقالة ،فيما اخنفض تكاليف اهلياكل األساسدية املرتبطدة هبدا.
وه ل تقيم و ن ا لنوع اجلنس وتستجيب لحتياجات الشباب .وعالوة عل ذل  ،بإمكاهندا أ
حت ّفددز اسددتخدا اخلدددمات املصددرفية عددن طريددق إقامددة رواب د م د احلسددابات املصددرفية بغددر تددوفري
خدمات أخر كالدخار والقرو والت مينات.
 -13ول ددوح أ التكنولوجي ددات اجلدي دددة ،وخصوصد د ا من ددا خمطط ددات الص ددريفة املتنقل ددة ،ق ددد
استُخدم إلجنا حتويالت دولية فسدامه يف خفد تكداليف التحويدل وجعدل حتدويالت املبدالغ
الص ددغرية عمليد دةا .ووجد د أح ددد املش دداركن العناي ددة إىل التط ددورات يف هد د ا اجمل ددال ال ددي ترك ددزت علد د
التش ددغيل املتب ددادل وإقام ددة ش د دراكات مد د املق دددمن التقلي دددين خل دددمات حتوي ددل األمد دوال وص ددر
العمددالت بسددعر أقددل .وقددد أُتيح د عدددة مندداذ للتفاعددل مددن مجلت ددا شددبكة اإلنفن د والصددريفة
املتنقلددة والتحوي ددل إىل بددديل نق ددد والتحويددل بال دددف املباشددر .وتيس ددر النقددا املرجعي ددة للبيان ددات
املتعلق ددة بالص ددريفة املتنقل ددة ب دددورها الئتم ددا ألهن ددا ت ددوفر املعلوم ددات ال ددي مت ّك ددن م ددن تقي دديم خم دداطر
الئتمددا  .وميك ددن أ تكشددف ه د النق ددا املرجعيددة للبيان ددات معلوم ددات عددن اس ددتخدا اهل دداتف
النق ددال مب ددا في ددا عملي ددات الش دراء وت دواتر املخ ددابرات ومك ددا وج ددود ص دداحب اهل دداتف واملعلوم ددات
الدميغرافية .كمدا ميكدن أ تكشدف عدن اسدتخدا الصدريفة املتنقلدة مثدل املبلدغ املوجدود يف حسداب
الدخ ددار وتد دواتر امل دددفوعات .ويف بع د احل ددالت ،ق ددد تك ددو متاح ددة النق ددا املرجعي ددة للبيان ددات
املتعلقة باألثر عل شبكة اإلنفند مبدا في دا التصدنيفات علد شدبكة اإلنفند وعددد التصدالت
بوسائ التواصل الجتماع ومدفوعات فواتري خدمات املاء والك رباء واإلحصاءات احلكوميدة.
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ولح متكلمو أند ميكدن تشدجي حتقيدق وفدورات بواسدطة تكنولوجيدا اهلداتف النقدال عدن طريدق
تيسري الوصول والوصالت البينيدة ،ومدن خدالل يدادة السدتعداد لالدخدار عدن طريدق إتاحدة حتليدل
البيانددات املتعلقددة حبيدداة العمددالء املاليددة لك د يطلع دوا علي د  .وللتكنولوجيددا دور أيض دا يف مددا يتعلددق
وتعز منوذ الت من اجلماع للحد
بالت من ألهنا تيسر وصول األفراد إىل املنتجات ذات الصلةّ ،
من األخطار .وبالستفادة من خدمات املنصة املتاحة حالي ا اخلاصة خبدمات الصريفة املتنقلة من
شددركة إريكسددو وتا ْغددرتيتيود ،عل د سددبيل املثددال ،يُتوق د أ تتطددور خمططددات الصددريفة املتنقلددة إىل
درجة يُصب ممكنا مع ا استخدا أ ج ا للصريفة املتنقلة ك داة جتارة.

 -16ويف كينيددا ،أصددب لددد خمطد الصددريفة املتنقلددة إ  -بيسددا  22مليددو عميددل نشددي يف
هناي ددة آذار/م ددار  .1121وش ددبكة إ  -بيس ددا ،ال ددي يتج دداو ع دددد وكالئ ددا لتق دددم خ دددمات
الصريفة املتنقلة أكثر من  34 111وكيل ،مرتبطة بد  12مصرف ا وميكن الوصدول إلي دا عدرب 411
ج ا من أج دزة الصدر اآل  .ومدن منصدة إ  -بيسدا ،ل تدزال خدمدة إرسدال احلدوالت احملليدة
باهلدداتف النقددال بددن املسددت لكن حتتددل الصدددارة ،لكددن اسددتال ح دوالت دوليددة مددن مجي د أحندداء
العا عن طريق شركة ويسف يونيو متا أيضا .وجتدر اإلشارة عل اخلصو إىل أ ما تنجز
إ  -بيسددا وحدددها مددن معددامالت حمليد ا داخددل كينيددا يفددوق مددا تنجددز شددركة ويسددف يونيددو علد
صعيد العا .فباستطاعة املسدت لكن إجدراء مددفوعات أو اسدتالم ا بواسدطة املدال النقدال .وتقدد
أيضدا خدددمات ماليددة أخددر تدرب املددال النقددال باحلسددابات املصددرفية ،مثددل التحددويالت والدخددار
والئتما والت من.
 -31وق ددال متكلم ددو إ خمطط ددات الص ددريفة املتنقل ددة ميك ددن أ تنفد د بواس ددطة خمتل ددف من دداذ
األعمال .وميكن أ تكو هد املخططدات ممرجكدزة يف املصدار حيد تكدو للمصدار وحددها
السديطرة علد احلسددابات الددي ميكددن أ تدددار عندئد مددن خددالل قندوات أخددر كدداهلواتف النقالددة.
ومن ناحية أخر  ،ميكدن أ تكدو هد املخططدات ممرجكدزة يف مشدغّل الشدبكات النقالدة ،حيد
تُصددر ج ددة غددري مصددرفية مددالا إلكفونيدا وحتدتف بقيمددة أصددول ِ
معادلددة يف حسددابات جممعددة لددد
مصار خاضعة للقواعد التنظيمية .وميكن أيضا استنبا مناذ خمتلطة .ويرتب اختيدار النمدوذ
باحلال ددة التنظيمي ددة يف ك ددل بل ددد ،بي ددد أ أح ددد املش دداركن ق ددد أش ددار إىل أ الفكي ددز م ددن الناحي ددة
التنظيمية ينبغ أ يكو عل إتاحة الفرصة لالبتكار دو فر منوذ حمدد .ويف اهلندد ،حيد
يوجد منوذ تقود املصدار  ،تتدوىل املؤسسدات املاليدة قيدادة عمليدات الصدريفة املتنقلدة مسدتند اة يف
ذلد د إىل "املب دداد التوجي ي ددة التش ددغيلية إلجن ددا عملي ددات الص ددريفة املتنقل ددة م ددن قب ددل املص ددار "
الصددادرة عددن البند الحتيدداط لل نددد .وقددد كددا هد ا األمددر جوهريد ا بالنسددبة لسياسددة الشددتمال
املددا الددي يتبع ددا البلددد .ويف الفلبددن ،أصددبح هد اإلمكانيددة مددن املسدلّمات حيد يبلددغ معدددل
امددتال اهلواتددف النقالددة  221يف املائددة بالنسددبة إىل عدددد السددكا ومتل د نسددبة مئويددة كبددرية مددن
السددكا هواتددف نقالددة م د أهنددا ل متل د حسددابا مصددرفيا .وذكددر أحددد املشدداركن أن د مددن أجددل
املستخدمة يف األعمال التجارية الي تقد خدمات الصريفة املتنقلة،
استكشا إمكانات النظم
ج
داخل البلد الواحد وعل الصدعيد الددو  ،ل بدد مدن توحيدد هد الدنظم .ومدن امل دم دعدم ج دود
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التوحيددد هد عددن طريددق وضد إطددار مؤسسد مالئددم علد الصددعيد الدددو  .ومددن الضددرور أيضد ا
حب املخداطر املتصدلة بتشدظّ املعدايري ،وخصوصدا تلد الدي تعدوق انتشدار تكنولوجيدات تسدتلز ،
يف كث ددري م ددن األحي ددا  ،حتقي ددق وف ددورات يف احلج ددم .وينبغد د أ تل ددي القد درارات املتعلق ددة بتحقي ددق
اللتقاء أو التعداي التكنولدوج احتياجدات السدوق هد  ،ولكدن ينبغد هلدا ،قبدل كدل شد ء ،أ
تكفددل عددد حتددول املعددايري إىل عقبددات أمددا املشددغلن يف البلدددا الناميددة حتددول دو مشدداركت م يف
خدمة سكاهنا.
 -32ولح املشاركو أ الصدريفة املتنقلدة ،علد مدا تبشِّدر بد مدن خدري ،ليسد احلدل الشدايف
لتحقيددق الشددتمال املددا  .وم د أ عددددا كب دريا مددن املعددامالت يُنجددز بواسددطت ا ،فددإ قيمددة ه د
املعددامالت تكددو يف كثددري مددن األحيددا أدىن مددن قيمددة املعددامالت الددي تددتم بدداألدوات التقليديددة.
ولحد أحدد املشدداركن أند قدد يكددو مدن الصدعب تكدرار النتدائ الدي حتقق ددا الصدريفة املتنقلددة يف
كينيا نظرا أل ه النتائ رهن بالكتلة احلرجة من املستخدمن الي من وتتصل اتصالا مباشدرا
بالبيئة التنظيمية احملددة .وتدل جتربة مالو عل أ ارتفاع معدلت تيسري احلصول علد خدمدة
الصددريفة املتنقلددة ل يعددين بالضددرورة تسددجيل مسددتويات مماثلددة مددن السددتفادة مددن اخلدددمات املاليددة.
ِ
مستخدم الصريفة املتنقلة هو دف ما يكو مسدتحق ا علدي م لقداء مددة املكاملدات
ف كثر ما ي م
احلقيقية عرب اهلاتف النقال .وعالوة عل ذلد  ،فدإ حجدم الصدريفة املتنقلدة الد حيدول إىل نقدد
فعل حمدود بسبب اخنفا درجات السيولة لد وكالء الصريفة املتنقلدة .وشددد أحدد املشداركن
عل أ اعتبارات ثقافية قد تؤثر أيضا يف استخدا الصريفة املتنقلة وأشار يف ه ا الصدد إىل أند
يتع ر عل بع النساء احلصول عل هاتف إل مبوافقة رجل أو مبوافقة أسرهن.
 -31وأظ ددرت البحددو يف كينيددا أ فوائددد احللددول التكنولوجيددة لالشددتمال املددا تصددل إىل
العديد من الفقراء ال ين ل ميلكو هواتف ذكية .وفضالا عل ذل  ،ل يناسب العديد من ه
احللول بع األشخا من ذو اإلعاقة .فاألشخا ذوو اإلعاقة البصرية ،عل سبيل املثدال،
يعرض د م ملخدداطر نامجددة عددن تبددادل املعلومددات
يضددطرو إىل العتمدداد عل د مسدداعدة غددريهم ممددا ّ
الشخصدية .وقددد يتعددر املسددنو بدددورهم ألخطددار مماثلددة .ويف هد ا ت كيددد ملقولددة أ السددوق هد
مددن حيد ّدر معظددم احللددول التكنولوجيددة عل د الددرغم ممددا قددد يكددو لد ل مددن آثددار عل د الشددتمال
املا  ،وه ل ل تتطلب استدامة األعمال التجارية وتستلز يف كثري من األحيا قاعددة كافيدة
من املس ِ
دتخدمن .ومدن امل دم اجلمد بدن هد املتطلبدات وبدن الحتياجدات احملدددة للفئدة احملرومدة
مدن اخلدددمات املاليددة مددن أجدل تعظدديم إمكانددات التكنولوجيددا يف حتقيدق الشددتمال املددا  .ويتطلددب
ه ا األمر ف م احتياجات النا املتباينة والفكيز عل رفاه م .وعلي  ،ل بد من اخنرا املشغِّلن
واحلكومات مع ا يف وض إطار تنظيم مالئم وتنفي تدابري أخر من مجلت ا التوعية.
االشتمال المالي واتفاقات التجارة واإلصالحات

التنظيمية


 -33تددداول اخلدرباء أيضدا مددا يدرب بددن اجل ددود التنظيميددة الوطنيددة الراميددة إىل حتقيددق الشددتمال
املددا مددن ج ددة ،وبددن حتريددر التجددارة ال د يددؤثر يف اخلدددمات املاليددة يف إطددار عمليددات متعددددة
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األط د درا وأخد ددر جتد ددر بد ددن بضد ددعة أط د درا وعمليد ددات إقليميد ددة ،مد ددن ج د ددة أخد ددر  .وطبق د د
احلكومددات أيض دا تدددابري لتشددجي الشددتمال املددا مددن قبيددل ح دوافز تشددجي الوصددول إىل املندداطق
النائية وتشجي تبدادل املعلومدات والبياندات للتخفيدف مدن حددة املخداطر الئتمانيدة والسدتثمار
يف توسي نطاق اهلياكل األساسية املالية ك تشدمل جمدالت تُعتدرب رحبيت دا منخفضدة .وقدد أشدار
حب د أجرت د منظمددة التجددارة العامليددة مددؤخرا إىل أ ه د السياسددات ل تتعددار بشددكل عددا م د
قواعددد منظمددة التجددارة العامليددة (عل د سددبيل املثددال ،املعاملددة الوطنيددة أو اللتزامددات الواجبددة لولددو
األسد دواق) .وأك ددد أح ددد املتكلم ددن أ الس ددتثناءات ب ددداف احليط ددة عنص ددر حم ددور م ددن عناص ددر
"التفاق العا للتجارة يف اخلدمات" فيما خيص اخلدمات املالية ،إذ إهندا حتددد الشدرو الدي حيدق
ألعضاء منظمة التجارة العاملية مبوجب ا اختاذ تدابري حتوطية .وشددد أيضد ا علد أند حتدد قد
أ منا ع ددة جتاري ددة خبص ددو هد د الت دددابري ،و تُدثجددر أ منا ع ددة بشد د ت دددابري ُّاختد د ت ألس ددباب
حتوطية فيما يتعلق باخلدمات املالية .و تفتب عل هد السياسدات بالضدرورة أ عراقيدل تعدوق
التجارة ول أ معاملة متييزيدة جتدا مقددِّم اخلددمات األجاندب .وفضدالا عدن ذلد  ،ووفقد ا هليكدل
قواعد منظمة التجارة العاملية ،ميكدن للحكومدات أ تقدو بتحريدر جزئد ضدمن حددود معيّندة وأ
تعيد التفاو عل التزامات قائمة لقاء تعدوي مناسدب .ومد ذلد  ،مدن الصدعب عمليدا إعدادة
التفاو عل اللتزامدات القائمدة .وذكدر أحدد املشداركن أند قدد يكدو للتزامدات حتريدر التجدارة،
يف ظددل الظددرو املناسددبة ،أثددر إجيدداي يف تعزيددز الكفدداءة والقدددرة عل د املنافسددة يف األسدواق املاليددة
احمللية ،ومن مث ،يف الشتمال املا .
 -31وقددد بُد ل ج ددود عل د الصددعيد الدددو لقيددا مددد "تقييددد التجددارة" نتيجددة التدددابري
وعددر "مؤشددر مددد تقييددد التجددارة يف اخلدددمات" ،الد
الوطنيددة املتعلقددة بالتجددارة يف اخلدددماتُ .
وضعت منظمة التعاو والتنميدة يف امليددا القتصداد  ،علد أند قائمدة بالقواعدد التنظيميدة املعيقدة
للتجارة يف اخلدمات ،مبا في ا األعمال املصرفية والت من .وأظ رت البيانات تقاطعدا بدن اخنفدا
درجددة املؤشددر ومسددتو تطددور القطدداع املددا والكفدداءة املاليددة .وأكدددت قاعدددة البيانددات هد أيضد ا
املالحظة الي مفادها أ الطريقدة الثالثدة هد الشدكل الغالدب مدن أشدكال تدوفري اخلددمات املاليدة،
وأ الطريق ددة األوىل أق ددل تد دواترا ،حيد د إ ت ددوفري اخل دددمات املالي ددة ع ددرب احل دددود ق ددد يس ددتتب ف ددت
حسدداب رأ املددال .وأبددر عدددة مشدداركن احلاجددة إىل تددوخ احل د ر يف تفسددري البيانددات .وإذ إ
أهدددا السياسددة العامددة ختتلددف مددن هيئددة تنظيميددة وطنيددة إىل أخددر  ،فمددن الصددعب ف د تدددابري
تقييددد التجددارة مددن غريهددا مددن التدددابري مثددل القواعددد التنظيميددة التحوطيددة وتدددابري محايددة املسددت ل .
ووج أحد املشاركن العناية إىل بع الففاضات واألحكا الي ينطو علي ا بناءُ هد ا املؤشدر،
ّ
والي من ش هنا أ حتر النتائ باجتا اعتماد سياسات غري مواتية لالشتمال املدا  .ولدوح أ
نطدداق التغطيددة ال ُقطريددة لقاعدددة البيانددات  -والددي تقتصددر أساسد ا علد البلدددا األعضدداء يف منظمددة
التعاو والتنمية يف امليدا القتصاد  -تسدتدع املزيدد مدن احلد ر يف تعمديم املالحظدة املسدتنبطة
مدن البياندات .وعدالوة علد ذلد  ،ل ينبغد حتديدد العالقدة السدببية بدن حتريدر التجدارة والشددتمال
املا بعالقة التال وحدها .فدال يُنظدر إىل حتريدر التجدارة مبفدرد إذ مدن الضدرور وضد سياسدات
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تكميليددة ،مثددل اإلش درا واملنافسددة .وباإلضددافة إىل ذل د  ،ل يوجددد هن د واحددد يناسددب اجلمي د
حي د توج ددد اختالف ددات ب ددن مجي د البل دددا عل د ص ددعيد التكنولوجي ددا ،واأله دددا الجتماعي ددة،
وفيما يتعلق بدور املصار التجارية مقابل اجل ات الفاعلة املالية األخر .
 -32وأبر ت إحد املتكلمدات أمهيدة حتريدر التجدارة بالنسدبة للج دود التنظيميدة الوطنيدة ،حدى
يف تعميم تيسري الوصول إىل اخلدمات املالية ويف القواعد التنظيمية املاليدة ،وذلد بالسدتفادة مدن
اتف دداق الشد دراكة القتص ددادية ب ددن اجلماع ددة الكاريبي ددة والحت دداد األوروي كمث ددال يف هد د ا الش د د .
وتض ددمن اللتزام ددات املتعلق ددة باخل دددمات املالي ددة لغد دةج بد د ل اجل ددد األقصد د فيم ددا يتعل ددق بتب ددادل
املعلومات والستناد إىل املعايري الدوليدة يف تنظديم هد ا القطداع .وأشدارت إىل أ أحدد النتقدادات
الي أثريت يف كثري من األحيا يتمثل يف أ التفاق امل كور يكفل ملدورد اخلددمات األوروبيدن
ول ددو أسد دواق اجلماع ددة الكاريبي ددة دو املراع دداة الواجب ددة لاللتزام ددات بتحقي ددق تعم دديم الوص ددول إىل
اخلدمات املالية .ويتلخص انتقداد آخدر يف أ هد ا التفداق قدد قيّدد "حدق" احلكومدة "يف التنظديم"
كمددا قيّددد بع د أهدددا السياسددة العامددة .وقال د إهنددا تددر أ الضددمانات املنصددو علي ددا يف
التفدداق حتتددا إىل تعزيددز لك د تعددف ص دراحةا حبددق احلكومددات يف تنظدديم أمددور من ددا السددتثمار
األجن ددي املباش ددر والق دددرة عل د د التص ددر يف مواج ددة الص ددعوبات املتعلق ددة مبي د دزا امل دددفوعات أو
األ مات أو غريها من الظرو غري املواتية.
 -39ومت تنداول اآلثدار املفتبددة علد وجددود مدوردين أجانددب ألغدرا حتقيددق الشدتمال املددا يف
سياق حترير التجارة يف اخلدمات املالية .وذُكر أن كا للموردين األجانب يف كثدري مدن األحيدا
حضدور كبددري يف أسدواق البلدددا الناميددة ،وأهنددم قدد يددؤثّرو يف اجل ددود الراميددة إىل حتقيددق الشددتمال
املددا علد الصددعيد الددوطين .ولحد عدددد مددن املشدداركن أ هددؤلء املددوردين يتّبعددو يف كثددري مددن
األحيددا اسدفاتيجيات معيّنددة مثددل الفكيددز علد أكثددر شدرائ العمددالء رحبيدةا وعلد أكثددر اخلدددمات
رحبي دةا ("قطددف الثمددار فحسددب") .ومددن ش د ه د ا أ يددؤد عل د سددبيل املثددال إىل عددد تددوفري
اخل دددمات املص ددرفية يف املن دداطق الريفي ددة وإىل احل ددؤول دو حص ددول املش دداري الص ددغرية واملتوس ددطة
واملزارعن عل قرو إنتاجية .وعالواة عل ذل  ،متيل املصار األجنبية إىل إعادة أرباح دا إىل
موطن ددا وإىل عددد اسددتثمارها جمددددا يف البلددد املضدديف ،كمددا متيددل إىل اسددتخدا الوفددورات الددي
يتيح ا البلد املضيف يف الستثمار يف اخلار  ،وإىل عد الحتفاظ بالحتياطيات املالية يف البلد
املضدديف .ومددن مث ،اعتُددرب أ قدددرة احلكومددات عل د تنفي د تدددابري تنظيمي ددة مالئمددة تعد ِّدز تعم دديم
احلصول عل اخلدمات املالية والشدتمال املدا مدن العتبدارات اهلامدة ،وأند ل بدد مدن الحتفداظ
حبيّز يف وض السياسة العامة لتنفي التدابري الال مة .ويف هد ا الصددد ،قدد يكدو مدن املفيدد مدثالا
وضد التزامددات قانونيددة خاصددة بالشددتمال املددا  .ومددن مجلددة ه د اللتزامددات اش دفا رب د عدددد
الفددروع املددرخص هلددا بعدددد الفددروع الددي تُفددت يف املندداطق الريفيددة .وقددد يكددو مددن مجلددة اللتزامددات
أيض دا اإلل دزا بددإقرا املشدداري الصددغرية واملتوسددطة واللتزامددات بددإقرا القطاعددات ذات األولويددة
وخط إقرا األشخا ال ين يعيشو يف الفقر ب سعار فائدة أقل وحظر رف إمداد العمالء
الفق د دراء باخل دددمات املالي ددة األساس ددية وأم ددور أخ ددر  .وبن دداءا علي د د  ،مث ددة حاج ددة إىل أخ د د مس ددائل
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الش ددتمال امل ددا يف العتب ددار يف املفاوض ددات التجاري ددة ال ددي يق ددفب موع ددد عق دددها وال ددي تتن دداول
اخلدددمات املاليددة ،وإىل تكملت ددا بإطددار تنظيم د ومؤسس د متددن .وقيددل ،باإلضددافة إىل ذل د  ،إ
البلدددا الناميددة تنظددر يف اسددتخدا السددتثناءات ويف حتدددي قواعددد التجددارة يف هنايددة املطددا كد
حتقق بصورة أفضل أهداف ا التنظيمية ،ل سيما فيما يتعلق بالشتمال املا .
 -34ولوح أ املفاوضات اجلارية عل اخلدمات الشاملة لعدة أطرا من أجل إبرا اتفداق
عل د التجددارة يف اخلدددمات تبدددو أكث در مشددولا يف نطاق ددا وأقددل مرونددة يف طبيعت ددا ،إذ تسددع إىل
يددادة حتريددر التجددارة مبددا في ددا اخلدددمات املاليددة .وكددا يُتوقد أ يتلقد مقدددمو اخلدددمات األجانددب
معامل ددة وطني ددة أفقي دا ،وك ددا مث ددة مي ددل إىل ع ددد الس ددما بإقام ددة آلي ددات جدي دددة تقيِّددد التج ددارة يف
اخلدمات ،مبا في ا اشفاطات "السكو التا " .وعالوة عل ذل  ،يُد ِر "شر راتشي " تلقائيا
مزيدددا مددن تدددابري حتريددر التجددارة يف املسددتقبل .ولحد عدددد مددن املتكلمددن أ مددن شد مثددل هد
املبددادرات أ تضددر حبددق احلكومددات يف التنظدديم توخي د ا للمصددلحة العامددة .ومت اإلع دراب أيض د ا عددن
القلددق مددن إعطدداء األولوي ددة حلقددوق املسددتثمرين عل د حس دداب الضددرورات الجتماعيددة .وذُك ددر أ
المتيددا ات املمنوحددة للمسددتثمرين أيدّددهتا قدرارات صدددرت لتسددوية منا عددات قامد بددن مسددتثمرين
ودول ،وأ احلكومد ددات اضد ددطرت إىل القبد ددول بتسد ددويات باهظد ددة بسد ددبب تد دددابري ُّاخت د د ت خدم د دةا
للمصلحة العامة .وأكد أحد املشداركن أند يبددو مدن احلكمدة أ تددر احلكومدات األطدرا يف
اتفدداق بش د التجددارة يف اخلدددمات أو يف اتفاقددات جتاريددة أخددر  ،مبددا في ددا الدددول الددي تشددار يف
مفاوضددات علد اتفاقددات إقليميددة كددرب  ،بعنايددة اآلثددار املفتبددة علد املضد قدددما باجتددا مزيددد مددن
التحريددر .وينبغ د أ تؤخ د يف احلسددبا الدددرو املسددتفادة مددن األ مددة املاليددة والقتصددادية العامليددة
األخددرية أثندداء املفاوضددات عل د اتفاقددات إقليميددة كددرب  ،مثددل الشدراكة عددرب منطقددة احملددي اهلدداد
والتجارة عرب احملي األطلس والشراكة من أجل السدتثمار ،وذلد هبدد تعيدن درجدات كافيدة
من حيز السياسدات ،مدثالا ،لوضد التددابري التنظيميدة التحوطيدة الضدرورية .ومدن املواضدي األخدر
ذات الصددلة فيمددا خيددص املفاوضددات عل د اتفاقددات إقليميددة كددرب هددد ُ احليدداد التنافس د بددن
املؤسسددات الددي متلك ددا الدولددة وشددركات القطدداع اخلددا  .ففد حددن أ إ الددة مزايددا هيكليددة ممكنددة
من ش هنا أ تتصد آلثار حمتملة ضارة باملنافسدة ،فدإ العديدد مدن البلددا قدد شددد علد أمهيدة
الدددور ال د تؤدي د املؤسسددات الددي متلك ددا الدولددة يف حتقيددق أهدددا السياسددة العامددة ،مبددا في ددا
احلصول عل اخلدمات املالية.
آفاق المستقبل
 -33أشدار اخلدرباء إىل بعد اجملدالت املمكندة الددي قدد يكدو مددن املفيدد أ يتناوهلدا األونكتدداد
وتتعلددق بتشددجي احلصددول عل د اخلدددمات املاليددة وبتعزيددز مسددامهة التحددويالت املاليددة يف التنميددة،
مبا يف ذل متكن النساء والشباب .وفيما يل بع تل اجملالت:
(أ)
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(ب) مواص ددلة وتوس ددي نط دداق عملد د علد د "استعراض ددات السياس ددات العام ددة املتعلق ددة
باخلدمات" ،ول سيما فيما خيص حتليل اخلدمات املالية والشتمال املا
( ) حتليل دور احلكومات يف وض سياسات وأطر تنظيمية وإدارة رشديدة متكاملدة
ومتسقة من أجل حتقيق الشتمال املا
(د) استكش ددا دور احلكوم ددات يف التفاع ددل مد د مق دددِّم اخل دددمات املالي ددة توخيد د ا
لتحقيق أقص قدر من الفوائد من تنفي مناذ أعمال ابتكارية ترم إىل الشتمال املا
(هد) الضددطالع بالعمددل التحليلد  ،مبددا فيد دراسددات احلالددة الوطنيددة لتحديددد عوامددل
النجا  ،وحتقيق مزيد من التفاهم بش آليات التمويل البالغ الصدغر واخلددمات املاليدة الرقميدة يف
البلدا النامية بغية توفري التمويل الكدايف للمؤسسدات الصدغرية واملتوسدطة وحتقيدق الشدتمال املدا
عموم ا
(و)
الشتمال املا

مواص ددلة حبد د خمطط ددات الص ددريفة املتنقل ددة بغ ددر

ي ددادة مس ددامهت ا يف حتقي ددق

( ) تعزي ددز التنس دديق ب ددن اجل ددات التنظيمي ددة داخ ددل البل دددا وعلد د الص ددعيد ال دددو
بالتعاو م اهليئات الواضعة للمعايري السارية ،اجلديدة من ا واملوجودة ،هبد حتقيق درجة أكرب
من الشتمال املا عن طريق التكنولوجيا الرقمية
مورد التصدالت السدلكية والالسدلكية
( ) تقدم الدعم للتعاو والشراكات بن ّ
ومقدِّم اخلدمات املالية الرقمية ،مبا يف ذل املصار
( ) دراس ددة العقب ددات احملد ددددة ال ددي جي دددها امل د دداجرو  ،وخباص ددة امل دداجرو ال د د ين
يتعرضو لالستغالل وامل اجرو غري النظامين ،يف احلصول عل اخلدمات املاليدة مدن أجدل هتيئدة
ظرو أفضل إلجراء التحويالت املالية
( ) املسددامهة يف تقيدديم تكدداليف التحددويالت املاليددة لدددعم اإلطددار اإلمنددائ ملددا بعددد
عا  1122من حي مسامهة التحويالت املالية يف التنمية
( ) اسددتعرا كيفيددة اسددتخدا التحددويالت املاليددة مددن قِبددل البلدددا املسددتفيدة بغيددة

معرفة كيفية جعل ا حتقق أقص األثر يف التنمية معرفة أدق

(ل) دع ددم املناقش ددات بش د القواع ددد الدولي ددة ال ددي ت ددنظم اخل دددمات املالي ددة ،وبش د
تنفي البلدا النامية إصالحات مستوحاة من "إطار با ل الثال "
( ) القيا بالعمل التحليل وتنفي أنشدطة بنداء القددرات يف جمدال الشدتمال املدا ،
مبددا يف ذل د مددن منظددور املدرأة والشددباب ،واملسددامهة يف اتبدداع سياسددات موضددوعة خصيصدا عددو
سياسات عمومية
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( ) تقدددم الدددعم التحليل د والتقددين املسددتمر بش د سددبل ووسددائل يددادة الشددتمال
املا أثناء املفاوضات التجارية الي تتناول اخلدمات املالية.

ثانيا -مسائل تنظيمية
ألف -انتخاب أعضاء المكتب

(البند  2من جدول األعمال)
 -36انتخب اجتماع اخلرباء يف جلست العامة الفتتاحية أعضاء مكتب التالية أمساؤهم:

الرئيسة:

السيدة كارمن إلينا كاستيُّو (السلفادور)

نائب  -الرئيسة والمقرر:

السيد أليكسندر تسيليو (بيالرو )

باء -إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
(البند  1من جدول األعمال)

 -11أقد ددر اجتم د دداع اخل د درباء ،يف جلس د ددت العامد ددة الفتتاحي د ددة املعق د ددودة يف  21تش د درين الث د دداين/
ن ددوفمرب  ،1121ج دددول األعم ددال املؤق د لل دددورة ( )TD/B/C.I/EM.6/1وبد د ل  ،ك ددا ج دددول
األعمال كالتا :
-2

انتخاب أعضاء املكتب

-1

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

-3

أثر إمكانية الوصول إىل اخلدمات املالية ،مبا يشمل إبرا أثر التحويالت املاليدة
عل التنمية :التمكن القتصاد للنساء والشباب

-1

اعتماد تقرير الجتماع

 -12واتفق اجتماع اخلرباء ،يف جلسدت العامدة الفتتاحيدة أيضد ا ،علد أ تتدوىل الرئيسدة إعدداد
موجز للمناقشات.

جيم  -اعتماد تقرير االجتماع

(البند  1من جدول األعمال)

 -11أذ اجتم د د دداع اخل د د د درباء ،يف جلس د د ددت العام د د ددة اخلتامي د د ددة ،املعق د د ددودة يف  21تش د د د درين الثد د د دداين/
نوفمرب  ،1121لنائب الرئيسة/املقرر بد يضد التقريدر يف صديغت الن ائيدة بعدد اختتدا الجتمداع،
حت إشرا رئيسة الجتماع.
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المرفق
الحضور*
-2

حضر الدورة ممثلو عن الدول األعضاء يف األونكتاد التالية أمساؤها:

-1

وكا العضو يف املؤمتر اآلي امس ممثالا يف الدورة:

إثيوبيا
األرد
إسبانيا
إستونيا
إكوادور
ألبانيا
أملانيا
أنغول
أوغندا
باراغوا
الربا يل
بربادو
بنغالدي
بنما
بوركينا فاسو
البوسنة واهلرس
بيالرو
تركيا
ترينيداد وتوباغو
جامايكا
اجلزائر
مج ورية تنزانيا املتحدة
اجلم ورية الدومينيكية
مج ورية كوريا

جورجيا
السلفادور
السنغال
شيل
الصن
عما
غانا
الفلبن
فنزويال (مج ورية  -البوليفارية)
كوت ديفوار
كينيا
ماليزيا
مدغشقر
مصر
املكسي
مالو
اململكة العربية السعودية
مو امبيق
ميامنار
النمسا
نيجرييا
نيكاراغوا
هايي
اليونا

الكرس الرسو

________
لالطالع عل قائمة املشاركن ،انظر الوثيقة .TD/B/C.I/EM.6/INF.1
*
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-3

وكان الوكالت احلكومية الدولية التالية ممثلة يف الدورة:
املنظمة الدولية لل جرة
منظمة التعاو والتنمية يف امليدا القتصاد
أمانة منتد جزر احملي اهلاد
مركز اجلنوب

-1

وكان اإلدارة واللجنة اإلقليمية التابعتا لألمم املتحدة ممثلتن يف الدورة:
إدارة الشؤو القتصادية والجتماعية
اللجنة القتصادية والجتماعية لغري آسيا

-2

وكان الوكالت املتخصصة واملنظمات املعنية التالية أمساؤها ممثلة يف الدورة:
منظمة األغ ية والزراعة
الصندوق الدو للتنمية الزراعية
منظمة العمل الدولية
صندوق النقد الدو
الحتاد الدو لالتصالت
الحتاد الربيد العامل
جمموعة البن الدو
منظمة التجارة العاملية

-9

وكان املنظمتا غري احلكوميتن التاليتا ممثلتن يف الدورة:

الفئة العامة:
الشبكة الدولية لتوحيد ش ادات التعليم العا
شبكة العا الثال
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